
KÖNYVTÁRI
LEVELEZÕ     LAP

2 0 1 5

0 2

A z  I n f o r m a t i k a i  é s  K ö n y v t á r i  S z ö v e t s é g  h í r -  é s  l e v e l e z õ l a p j a

Könyvtár. ami összeköt – Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok együttmuködése 



Mûhe ly  
2015. január közepe: vezetünk a lettek ellen. Az Országgyûlési Könyvtár

Sajtóadatbázisának dicsérete

(Murányi Péter) ........................................................................................................ 3

Napló  
Könyvtár, ami összeköt – beszámoló egy könyvtáros ösztöndíjprogramról

(Villám Judit) ......................................................................................................... 15

Közh í r ré  té te t i k  
Mint egy régi barát – beszélgetés Háy Jánossal

(Petrozsényi Eszter) ................................................................................................ 18

Farsangi máz

(Goldschmidt Éva) .................................................................................................. 20

Ünnepeljük olvasóinkat!

(Dollmayer Bea) ..................................................................................................... 21

Szent István király modern pénzei. Kiállítás a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtárban ..... 22

Elismerés ............................................................................................................... 22

Könyvet házhoz ...................................................................................................... 23

Szemle
Példás életrajzi adattár. Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetébõl

(Bényei Miklós) ...................................................................................................... 25

Tud jon  ró la
Felhívás. Tehetség – zene – olvasás, Debrecen, 2015. április 11. ............................... 28

Elveszett zenemûre bukkantak a könyvtárban ........................................................... 30

Milliókat érõ kincsre bukkant a könyvtáros .............................................................. 30

Korai angol irodalmi magazinok online ................................................................... 31

Ta r t a l o m



1986-ban vettünk utoljára részt labdarú-
gásban világbajnokságon, ennek legem-
lékezetesebb momentuma a szovjetektõl
elszenvedett vereség volt Irapuatóban
(0–6). Európa-bajnokságon még régeb-
ben voltunk, 1972-ben. Most újra re-
ménykedünk benne, hogy legalább a 
pótselejtezõig eljutunk Dárdai Pál veze-
tésével. Kis különbség, hogy 1972-ben 
négyes döntõt rendeztek, most 24 csapat
juthat be. Igaz, hogy a négyes döntõben
negyedikek lettünk, de odáig el is kellett
jutni, például a negyeddöntõben Romá-
nia ellen, harmadik mérkõzésen, Belg-
rádban. Egyszer már játszottunk pótselej-
tezõt a finneknek köszönhetõen, de 
annak az eredménye a Jugoszlávia elleni
1–12 lett két mérkõzésen (0–5, 1–7).
Most is épp a románok elleni döntetlen és
a finnek legyõzése után reménykedünk.
Idõközben rajtunk kívül szinte minden
ország válogatottja eljutott valamilyen
világversenyre, olyan országok is, ame-
lyek 1986-ban önállóan egyáltalán nem
léteztek. Így a lettek is, jelentõs részben
annak köszönhetõen, hogy 2003-ban,
nagyrészt Verpakovskis két góljával,
3–1-re gyõztek ellenünk. A magyar csa-
patban a ma is aktív Király védett, de ját-
szott Dárdai, s még többen, akiket most
visszasírunk. S hogy szidtuk azokat, aki-
ket a 2003-as csapathoz képest sírtunk
vissza! Régebbrõl, mai szemmel dicsõsé-
ges korszakból származik Feleki László
értékelése a bajok okairól: keveset
edzünk és rosszul. (Valamikor az 1970-es

években jelenhetett meg a Képes Sport-
ban, jelen pillanatban nem található az
interneten, de bennem nagyon megma-
radt. Talán Lakat T. Károlyt kellene meg-
kérdezni róla.)

A lettekre 2003-ban már figyeltem,
mivel 2001 januárjában a vilniusi 
BOBCATSSS után eljutottam Rigába, s
ott hozzájutottam nemzeti bibliográfiá-
juk 2000. szeptemberi és októberi számá-
hoz. Csodálkoztam, milyen sok cikket
dolgoznak fel havonta, de mondták, hogy
ez nem az összes, adatbázisban három-
szor annyit dolgoznak fel. Egy füzetben
3000 cikk, a háromszorosa 9000 havonta,
az egy évben 100 000-nél is több. Nem
bizonyult szerencsésnek a mi szempon-
tunkból az MNB Könyvek Bibliográfiája
és az MNB IKR azonos idõszakban meg-
jelent füzeteivel összehasonlítani a ka-
pott lett füzeteket. Különösen feltûnõ
volt, milyen az idõbeli elmaradás a fel-
dolgozott anyagot tekintve.1
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✒✒    Murányi Péter

1 Murányi Péter: Kis lett–magyar komparatisztika. A nemzeti

bibliográfiák (fõleg a cikkanyag feltárásának) összehasonlítása.

= Könyvtári Figyelõ, 2001. 1. sz. 93–101. o.

A könyvek feldolgozásánál azt lehetett megfigyelni, a 2000. ok-

tóberi lett bibliográfiában 370 tételbõl 354 volt 2000-es, az

MNB KB 200. november 15-ei számában 374-bõl 116, keve-

sebb mint 1/3 rész. 100. o. 

A cikkanyag feldolgozásában az volt megfigyelhetõ, hogy a ha-

vi vagy ritkábban megjelenõ lapok esetében a letteknél a legrit-

kább esetekben fordult elõ, hogy egy folyóiratból több számot is

feldolgoztak volna egy havi füzetben, míg a magyar folyóiratok

esetében ez elég gyakori jelenség volt, s a csúszás is egyre na-

gyobb volt a ritkábban megjelenõ lapok esetében. A szeptembe-

ri füzetben a napilapokból a júliusi, a hetilapokból a júniusi sze-

repelt, a havi folyóiratok esetében az áprilisi volt a legújabb, az

októberiben a májusi, míg a letteknél az esetek döntõ többségé-

ben az adott füzeten megjelölt hónapból származó cikkek voltak

megtalálhatók. 94–97. o. 



Idõközben, 2001 tavaszán kikerült a
hálózatra az IKER adatbázis, s ugyanígy
a letteké, így lehetõvé vált az adatbázisok
összehasonlítása. Erre alkalom is kínál-
kozott, mivel meghívást kaptam a lett
nemzeti bibliográfia 75. évfordulója al-
kalmából rendezett konferenciára. Az 
látszott 2002-ben, hogy nem lenne sze-
rencsés, ha magyar részrõl is csak a nem-
zeti könyvtár által készített adatbázist 
veszem be az összehasonlításba, szüksé-
gesnek látszott az összes számba jöhetõ
magyar adatbázis bevetése. Az összeha-
sonlítás a konferencia kiadványa után
magyarul a Könyvtári Figyelõben jelent
meg.2

Az is kiderült, hogy az Országgyûlési
Könyvtár PRESSDOK adatbázisának kö-
szönhetjük azt, hogy versenyben tudunk
maradni. Nyilvánvalóvá vált, hogy 1991-tõl
minden évben több rekord került be a
PRESSDOK adatbázisba, mint az összes
többibe együttesen, a legközelebb 1994-ben
álltak egymáshoz, amikor a PRESSDOK
67 159 rekordja mellett 65 032 szárma-
zott a többi adatbázisból. (A vizsgált
adatbázisok: OSZK: IKER, MANCI,
MEDINFO: MOB, OmgKDK: MAB,
BME OMIKK: CIKK (2001-ig), MMR
(2002), OIK: Nemzetiségi, Mûfordítás,
OPKM: PAD, FSZEK: Irodalmi, Szocio-
lógiai, OGYK: Jogi.)

A legnagyobb aránykülönbség az utol-
sóként vizsgált, még nem teljes évben
volt, amikor a PRESSDOK 2002. évi 
1. lemezén 28 613 darab 2000-es cikk
volt, míg az összes többi adatbázisban
4 087.3 Abban az idõben a PRESSDOK
(a HUNDOK adatbázissal együtt) évente
kétszer jelent meg CD-ROM-on, s a
gyorsaságát abban tapasztalhattuk meg,
hogy az adott félév anyaga nem sokkal a

tárgyidõszak után megérkezett, például
augusztusban az elsõ lemez, amely egé-
szen június 30-áig tartalmazta az anya-
got. (Lehettek szerencsésebb felhaszná-
lók, akik más formában gyorsabban ju-
tottak hozzá az anyagához, de errõl nincs
tapasztalatom.) 

Mindezek kellõ mértékben magyaráz-
zák azt, hogy részletesebb összehasonlí-
tásra a lett cikkadatbázis és a PRESS-
DOK között került sor.4

Az akkor több mint 10 000 rekorddal
rendelkezõ tizennégy magyar periodi-
kum között az elsõ négy helyen szerepelt
a négy most is megjelenõ politikai napi-
lap, mögöttük a két gazdasági napilap, öt
ma már nem megjelenõ napilap (Új 
Magyarország, Esti Hírlap, Napi Ma-
gyarország, Pesti Hírlap, Reggeli Kurír),
továbbá három hetilap (HVG, Figyelõ,
Vasárnapi Hírek).

Voltak mások is, akiknek az adatbázi-
sai szintén CD-ROM-on jelentek meg,
például a Fõvárosi Szabó Ervin Könyv-
tárnak (FSZEK-nek) épp 2002-esek vol-
tak az utolsó lemezei, s 2004-ig kellett
várni, amikor az adatbázisok a hálózatra
kerültek ki. De mire 2003 nyarán Ver-
pakovskis berúgta nekünk a két gólt, már
leállították a 2001-ben a hálózatra kike-
rült IKER adatbázist (az MNB CD-
ROM-on egy darabig még a könyvek és
az idõszaki kiadványok adatbázisa mellett
változatlan formában megjelentették a
Sajtórepertóriumot, az MNB IKR alapján
készülõ cikkrepertórium CD-ROM-os
változatát). A PRESSDOK még a 2008-as
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2 Murányi Péter: Az idõszaki kiadványok cikkeinek feldolgo-

zása a magyar és a lett nemzeti bibliográfiai adatbázisokban. =

Könyvtári Figyelõ, 2002. 3. sz. 511–525. o.
3 Uo. 515. o.
4 Uo. 519–522. o.



tárgyévig megjelent CD-ROM-on (de az
utolsó, 2008/2 lemez nem sokakhoz jut-
hatott el, mert a megrendelés naptári év-
re szólt, ez a lemez meg természetesen
már 2009 elején készült el, amikor az
elõfizetõk az interneten érhették el 
az adatbázist. Intézményünkbe korábban
járt a CD-ROM, az internetes elõfizetést
már nem lehetett vállalni. Megyénkben
összesen egy elõfizetõje volt az adatbá-
zisnak, de amikor ott meg akartam nézni,
épp nem lehetett használni. Az a hír járta,
hogy országosan is jelentõsen csökkent
az elõfizetõk száma. Így hiába lehetett
azt hallani, hogy a napilapok cikkeit már
aznap (sõt aznap délelõtt) feldolgozzák,
ezt nem sokan élvezhették. Az adatbázi-
sok 2000 és 2005 közötti anyaga kedv-
csinálóként hozzáférhetõ lett ugyan a
honlapon, de ez azért korlátozott ahhoz
képest, amit a frissen feldolgozott anyag
jelenthet. 

A lett adatbázis esetében nem voltak
ilyen korlátozások, a nemzeti bibliográ-
fia, ezen belül a cikkeket feldolgozó
adatbázis is szabadon használható bárki-
nek bárhonnan (ugyanígy többek között a
közös katalógusuk is). Így az is lehetsé-
ges volt, hogy az órákon a hallgatókkal
figyelhessük, hogyan növekszik a lettek
cikkadatbázisa. Egy évben 100 000 cik-
kel és 250 munkanappal számolva egy
napra 400 cikk jut, csaknem egy cikk
percenként. S amikor egy hallgató késle-
kedett a többiekhez képest, akkor õ már
valóban több találatot kapott. Máskor di-
rekt kivártunk valamennyi idõt, hogy lás-
suk, mennyit gyarapodott az adatbázis
idõközben. Amikor az elemzést az idõ-
közben elindult HUMANUS adatbázis-
sal végeztük, ott is végrehajthattunk
összehasonlításokat, legfeljebb nagyobb

idõközönként kellett nézni, s gyakran azt
is megállapíthattuk a keresési lehetõsé-
geknek köszönhetõen, hogy melyik az az
egy folyóirat, amelynek az aktuális évbõl
egy számát valaki épp feldolgozza. Ösz-
szehasonlításokat különösen az év elején
volt érdemes végezni, amikor a találati
halmazok még könnyebben áttekinthetõ-
ek. Az interneten használt keresõrendsze-
reknek azért vannak korlátai az Arcanum
szoftveréhez képest, amelyet CD-ROM-on
a PRESSDOK, az MNB CD-ROM és a
FSZEK adatbázisai is használtak.

Idén is megnéztük január közepén a
cikkek számát a lett adatbázisban, s elég
magasnak találtuk (1200 felett). De ami-
kor a magyar adatbázisokat próbáltuk, ta-
láltunk egyet, amelyben még magasabb
volt ez a szám. Melyik volt ez az adat-
bázis? 

2014 elején még nem végezhettük vol-
na el ezt az összehasonlítást. Az Ország-
gyûlési Könyvtár 2014 márciusában je-
lentette be, hogy Szakirodalmi adatbázis
és Sajtóadatbázis néven szabadon hozzá-
férhetõvé teszi adatbázisait. Ez lehetõvé
tette a lett adatbázissal való összehason-
lítást. Erre január 18-án, vasárnap került
sor abban a reményben, hogy ekkor nem
változnak a tételszámok. Hétköznapra
ugyanis érvényes az a régi vicc, hogy úgy
mozognak, hogy nem lehet megszámolni
a rekordokat, folyton újak kerülnek be az
adatbázisokba.  

A lett cikkadatbázis 2015-ös tételei
2015. január 18-án

Az összehasonlításhoz elõször a lett
cikkadatbázist vizsgáljuk meg. Elérésé-
hez elsõ lépésben a lett nemzeti könyvtár
oldalára megyünk: www.lnb.lv.
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A lett nyelvû változatra jutunk, de ha
nem tudunk elég jól lettül, akkor a képer-
nyõ közepén felül a LAT/ENG felirat
megfelelõ részére kattintva az angol vál-
tozatra jutunk. (Ha már itt tartunk, akkor
érdemes egy kicsit az új lett nemzeti
könyvtárral is megismerkedni a megfele-
lõ menüpontok alapján. Amikor elõször
Rigában jártam, akkor a nemzeti könyv-
tár különbözõ részlegei elszórva, sok kü-
lönbözõ helyen mûködtek Rigán belül.
Késõbb a honlapon feltûnt egy új könyv-
tár makettje, de kétséges volt, hogy jut-e
rá pénz, megvalósul-e. 2014 augusztusá-
ban azonban átadták az új könyvtárat,
amelyet angolul Castle of Light (a fény
palotája) néven emlegetnek. Hogy mi-
lyen a könyvtár, mit szimbolizál az épü-
let és elnevezése, annak felfedezését az
olvasókra hagyom.) Most próbáljuk a
nemzeti bibliográfiát megkeresni. A felsõ
menüsorban a negyedik lehetõséget vá-
lasztjuk (Catalogues and databases), ezen
belül a negyedik, utolsó lehetõség a

National bibliography. A 12 menüpont
közül a tizedik, alulról a harmadik az
Articles in periodicals, ehhez kapcsoló-
dik a legtöbb magyarázat. A többi cso-
portnál, dokumentumtípusnál is érdeke-
sek lehetnek a megadott évszámok, de
most nem ez a témánk. Megtudhatjuk,
hogy 1951-tõl találhatóak az adatbázis-
ban a cikkek adatai (korábbról még 1917,
1918, 1919, 1937 és 1938 anyaga szere-
pel), s a könyvtár beiratkozott olvasói
2005 májusától a cikkek teljes szövegé-
hez is hozzájuthatnak.

Ha az adatbázis nevére kattintunk, ak-
kor ismerõs Aleph-felületre juthatunk.
Persze ez történik akkor is, amikor a
nemzeti bibliográfia valamelyik másik
kategóriáját választjuk, vagy pedig az el-
sõ menüpontot (amely szintén a
Catalogues and databases címet viseli,
benne a lettek közös katalógusával és
nemzeti könyvtáruk katalógusával). Nem
érvényes ez a köztük levõ két menüpont-
ra (Scanned card catalogues, Online sub-
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scription databases), de az látható, hogy
az összes fontosabb könyvtár, a nemzeti
könyvtár, a nemzeti bibliográfia, a közös
katalógus ugyanazt a rendszert használja.

Gondoltam arra, hogy pontos áttekin-
tést adok a feldolgozott lett lapokról, ezt
azonban több okból nem teszem. Az
egyik az, hogy a magyar olvasók számá-
ra ez nem lenne túl érdekes, másik oldal-

ról pedig olyan csoportosítást nem lenne
lehetséges készíteni, mint a Sajtóadatbá-
zisról, mert nem olyan kifinomult a kere-
sõrendszere. Addig, amíg a szintén az
Alephet használó Sajtóadatbázisban ke-
reshetünk a Füzet dátuma mezõ segítsé-
gével a közlemény megjelenési idejére,
addig a lett adatbázis a Number (szám)
keresési lehetõséget kínálja fel, ebben
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azonban benne van az is, hogy hányadik
számról van szó, a hónap napja és az ol-
dalszám is. Ha a legtöbb tétellel rendel-
kezõ lapokat nézzük, akkor az állapítható
meg, hogy ugyanazokat a lapokat talál-
hatjuk itt meg, mint amelyek 2002-es
vizsgálataim során az élen álltak, a Sajtó-
adatbázissal összehasonlíthatóan a napi-
lapokat. Láthatjuk azonban feltûnni 
néhány közleménnyel azokat is, ame-
lyeknek megfelelõt nálunk másik adatbá-
zisban találhatunk, mivel a lett adatbázis
egyszerre tölti be valamennyinek a funk-
cióját. 2015. január 18-án 1381 2015-ös
rekordot találtam az adatbázisban. A leg-
több tétellel rendelkezõ lapok természe-
tesen napilapok voltak: Diena, Dienas
Bizness 277, Latvijas Avize 158,
Neatkarîgâ Rîta Avîze Latvijai 147.

Az Országgyûlési Könyvtár 
Sajtóadatbázisának 2015-ös tételei
2015. január 18-án

Foglalkozzunk azonban részleteseb-
ben saját adatbázisunkkal. Az Ország-
gyûlési Könyvtár honlapjára menve
(www.ogyk.hu) szerencsére egybõl felfi-
gyelhetünk a jobb oldalon, a katalógus

alatt a Sajtóadatbázisra és a Szakirodalmi
adatbázisra. (Azok összetevõit is felso-
rolják, így láthatjuk, hogy a Sajtóadatbá-
zis a valamikor csak külön kereshetõ
Pressdokból és a Hundokból tevõdik ösz-
sze.) Egy kattintás, és máris az Aleph-
ben vagyunk, a kiválasztott adatbázisban,
ahonnan azonban könnyen átválthatunk
bármelyik másikba is. Most azonban a
Sajtóadatbázist nézzük, nem próbálva el-
különíteni részeit.

Érdekesnek látszik, hogy mit lehet
tenni az egyszerre felkínált Egyszerû ke-
resés / Böngészés esetén. Az egyszerû
keresésre felkínálja mindazokat a keresé-
si lehetõségeket, amelyeket máshol kom-
binálhatunk egymással, s láthatjuk, hogy
melyek azok a mezõk, amelyek esetében
indexlistát is kaphatunk. Ennek az az ér-
dekessége, hogy a szerzõk nevei, a cik-
kek címei és a folyóiratok címei mellett
együtt is láthatjuk a cikkek szerzõit és cí-
meit. Például Hankiss Elemér neve alatt a
szerzõi indexben 50+ szerepel, vagyis
50-nél több cikke található az adatbázis-
ban. Rákattintva, a keresést elvégezve
87-et kapunk, ezeket idõrendben tudjuk
áttekinteni. A szerzõk és cikkek címei
böngészés esetén a szerzõn belül a címek
betûrendjében kapjuk meg a közlemé-
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nyeket, s ezeket nem kell feltétlenül az
elejétõl a végéig megnézni, ha kell, egy-
bõl például egy adott betûvel kezdõdõ cí-
mekre ugorhatunk. Hankiss Elemér ese-
tében sajnos mostanában inkább a róla
szóló megemlékezéseket, nekrológokat
kereshetjük, ilyet a Sajtóadatbázisban
13-at is találhatunk, a FSZEK irodalmi
adatbázisában 5-öt, a MATARKA-ban 
3-at, a Humanusban pillanatnyilag még
egyet sem.

Ezt azonban kombinált kereséssel
kaphatjuk meg, választhatunk a többme-
zõs keresés és az összetett keresés között.
A többmezõs keresés különbözik a lett
adatbázisétól, ott kötöttek a választható
mezõk s csak AND-del kapcsolhatók
össze, itt a felkínált három sor bármelyi-
kébe bármelyik mezõt választhatjuk, s az
ÉS-t átválthatjuk VAGY-ra vagy ÉS
NEM-re. Elõnye, hogy egybõl meg-
kapjuk a találati listát, de ha új keresést
végzünk, akkor kezdhetjük elölrõl a beál-
lítást. Épp ezért az ezután következõ táb-
lázat elkészítéséhez sokkal hasznosabb
volt az összetett keresés választása. Ez

sok mindenben hasonlít az elõzõhöz,
csak soronként állíthatjuk be, hogy a sza-
vak egymás mellett legyenek-e. Az egyes
sorok mindenképp ÉS-sel kapcsolódnak
egymáshoz, s amikor a keresést elvégez-
zük, akkor nem a találati listát kapjuk
meg, hanem a találatok számát, s nem
csak a keresés végeredményére, hanem
az egyes összetevõkre is, s bármelyik
számra kattintunk, megkapjuk az ahhoz
kapcsolódó rekordok egysoros listáját.
A leglényegesebb az, hogy ha meg is néz-
zük a találati listát, ha visszamegyünk, ak-
kor is megkapjuk ugyanazt a beállítását a
mezõknek, sõt a korábban beírt keresõsza-
vakat is. Így például akkor, amikor napról
napra meg akarom tudni az egy adott lap-
ból bekerült tételek számát, sokáig csak az
utolsó számjegyet kell megváltoztatni a
Füzet dátuma mezõben.

Január 18-án a Sajtóadatbázisban
1561 2015-õs cikk adatait találtam meg,
tehát 180-nal többet, mint a letteknél. Az
akkori helyzetrõl az adatbázis keresési
lehetõségeinek köszönhetõen lapokra és
napokra bontott táblázatot adok.
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A megszûnt napilapok kivételével
ugyanazokat találjuk ezen is listán is,
amelyek a 2002-es cikkben az élmezõny-
ben voltak, plusz további hetilapokat az
ott szereplõ három mellett. A lapokon ál-
talában csak egy dátum szerepel, néha
napilapok a szombati számon a vasárna-
pi dátumot is feltüntetik, hetilapok ese-
tenként az egész hetet. Ezekben az 
esetekben a kezdõ dátumnál vettem fel a
lapot, így lehet az adatbázisban is keres-
ni, s a napilapok esetében ez a tényleges
megjelenési idõ is. A hetilapoknál nem
feltétlenül, legalábbis a Figyelõ és a Ma-
gyar Fórum elsõ száma biztosan nem ja-
nuár 1-jén jelent meg. 

18-án, vasárnap, 17-ei dátummal csak
a HVG szerepelt, a nyilvánvalóan elõre-
dátumozott lapot legkésõbb a rajta sze-
replõ dátum elõtti napon, tehát pénteken
feldolgozhatták. Hétfõn, 19-én már beke-
rültek az adatbázisba a négy politikai na-
pilap szombati számának tételei is (16,
25, 34, 23), s természetesen az aznapiak
is. A Vasárnapi Hírek 18-ai számának té-
telei február elejéig sem kerültek be az
adatbázisba. 

A Reformátusok Lapja egyetlen köz-
leményére az elsõ 1000 tétel átnézése
közben sikerült rábukkanni, az egyes na-
pokra való keresésnél csak a felette sze-
replõ lapok jöttek elõ, így a január 4-ei
dátumra keresve csak a Vasárnapi Hírek
10 tételét kapjuk meg. (A lett és a magyar
adatbázis esetében is érvényes, hogy a
kereséskor megtudhatjuk a találatok szá-
mát (akár több százezres szám is lehet
ez), de csak 1000 tétel jeleníthetõ meg.)

A politikai napilapok közül a Magyar
Nemzet és a Népszabadság január 2-ai
számának anyaga nem volt megtalálható
január 18-án. Gondoltam arra, hogy eset-

leg megszokásból még az elõzõ évet tün-
tették fel, de ott sem volt. Könnyítené az
áttekintést, ha a dátum mellett azt is fel-
tüntetnék, hogy az adott évfolyam hánya-
dik számáról van szó. (Így történik a lett
adatbázis esetében, ahonnan megtudhat-
juk, hogy a legismertebb napilap, a Diena
elsõ száma január 5-én jelent meg, így
nem hiányolhatjuk a korábbiakat.) Az
kérdésesnek látszott, hogy a Magyar
Nemzet január 2-ai számából Katona
Mariann kimaradt interjújáért (Tóbiás:
A tüntetõk nagy része szocialista) meny-
nyire kárpótolja a szerzõt az, hogy a 
január 7-ei számban szereplõ írása (Ma-
rakodnak Veszprém miatt) kétszer is sze-
repel az adatbázisban, ahogyan Farkas
Melinda két írása (Nem látogatják a gye-
rekeket a gyámok I. 7., Kisebb lett a non-
profit szektor I. 21.), Nagy Árontól egy
(Sikerek és kudarcok 2014-ben, I. 7.), to-
vábbá Zord Gábor Lászlótól is egy
(Szovjetizálódik az amerikai média? 
I. 15.). A Népszabadság esetében egyet-
len ilyet sem találtam. (De hogy nem
csak erre a lapra vonatkozó jelenségrõl
van szó, azt bizonyítja a Mozgó Világ
2014. szeptemberi számából Csepeli
Györgynek A maffiaállam használt ruhá-
ja címû írása.) Késõbb azonban bõsége-
sen kárpótolva lettünk, pótlólag bekerült
az adatbázisba a két január 2-ai lapszám
anyaga, az adott nap tételeinek száma 29-
rõl 84-re nõtt, a növekedésbõl 2–2 kö-
szönhetõ a Heti Új Szónak és a Kárpátal-
jának, a további 51 a korábban kimaradt
két napilap anyaga. (A könyvtár február
2-án, a Merkel-látogatás idején is zárva
volt, hogy a könyvtárosok mégis dolgoz-
tak, azt onnan tudhattuk, hogy akkor is
bekerültek az aznapi meg a szombati na-
pilapok cikkei az adatbázisba, meg a 
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Vasárnapi Hírekben megjelentek is. Biz-
tos vagyok benne, hogy mire ezeket a so-
rokat olvashatják, a január 18-ai cikkeket
is pótolják.

Eddig a Sajtóadatbázisra koncentrál-
tunk, de könnyen átválthatunk más adat-
bázisra is, s együtt is végezhetünk kere-
sést több adatbázisban.

A többi magyar adatbázisban 
található 2015-ös közlemények 
2015. január 18-án

Természetes az, hogy a napilapokból
könnyebben dolgozható fel nagyobb
mennyiségû anyag, így a többi adatbázis-
tól nem is várunk el ilyen tömeget, külö-
nösen azoktól nem, amelyek elsõsorban
havonta vagy ritkábban megjelenõ folyó-
iratokat dolgoznak fel, mégis érdemes le-
het megvizsgálni, hogy mit találhatunk
bennük. Az adatbázisok tételszámának
összegzésével is óvatosan kell bánni,
mert jelentõs átfedések lehetnek köztük.
Amikor hallgatóinkkal öttalálatosokat
kerestettem, vagyis olyan közleménye-
ket, amelyeket öt különbözõ adatbázis-

ban feldolgoznak, valakinek egy nyolcta-
lálatost is sikerült találnia.

Az Országgyûlési Könyvtár másik
adatbázisában, a Szakirodalmi adatbázis-
ban 21 darab 2015-ös tétel volt található,
14 a Rubiconból, 5 a Valóságból, 1-1 
a Cégvezetés különszámából és a Vigi-
liából.

Az alkalmazott tudományi területen
sem a Magyar Orvosi Bibliográfiában
(MOB), sem a Magyar agrárcikkekben
(MABI) nem találhattunk még 2015-ös
cikkeket, a mûszaki területen pedig olyan
adatbázist sem az MMR utódjaként vagy
folytatásaként, amelyben érdemes lenne
megpróbálni keresni.

A Humanus adatbázisban 88 darab
2015-ös közleményt találhattunk, ezek
elég kevés lapból származtak: Tiszatáj 38,
Forrás (Kecskemét) 21, Jelenkor 12, Lel-
kipásztor (Magyarbóly) 12, Evangélikus
Élet 3, Evangélikus naptár az … évre 1.

2014-bõl 7165 tétel került be az adat-
bázisba, 14 olyan lap volt, amelybõl 100-
nál is több, ezekbõl összesen 4142 tétel
származott, már az elsõ 11-bõl, a Hitellel
bezáróan is összejött az éves mennyiség
több mint fele (Napút 799, Tiszatáj 365,
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Székelyföld 359, Vigilia 334, Kortárs
313, Jelenkor 296, Alföld 266, Irodalmi
Szemle 264, Forrás 255, Korunk 238, Hi-
tel 231, Lelkipásztor 161, Közös Út 131,
Szombat 129).

Azzal a 11-gyel szembe tudnánk állí-
tani egy legalább hasonlóan erõs csapa-
tot, de ezeknek az anyagát nem nagyon
érdemes a Humanusban keresni. A felso-
rolásban a 2014-es tételszámokat adjuk
meg (2000 1, Bárka 0, Élet és Irodalom
1, Életünk 2, Holmi 0, Kalligram 0, Ma-
gyar Napló 0, Mozgó Világ 0, Palócföld
0, Tekintet 0, Új Forrás 0).

A két résznek egyenletesebben feldol-
gozott idõszakát még 2003 elõttrõl talál-
hatjuk meg, ezt még nem a Humanus 
részére készítették, hanem az IKER adat-
bázisból töltötték át. Abban az idõben
még napilapcikkeket is feldolgoztak, ha
azok tartalmuk szerint beleillettek az
adatbázisba. 

A FSZEK Irodalmi adatbázisa tovább-
ra sem zárkózik el a napilapok feldolgo-
zásától, de ugyanúgy az Élet és Irodalo-
métól sem. Nem olyan könnyû azonban a
valódi 2015-ös közleményeket megtalál-
ni, mert január közepén többségében
2014-es közleményeket láthattunk a talá-
latok között, amikor a dátum szerint
2015-re kerestünk. (Ahogy haladunk elõ-
re az évben, egyre nagyobb lesz az ideiek
aránya.) Úgy tûnt, hogy nem a megjele-
nés, hanem a feldolgozás ideje a dátum,
ami a keresés szempontjából nem mond-
ható igazán szerencsésnek. Az természe-
tes, hogy az év elején még feldolgoznak
elõzõ évi közleményeket (a legjobb példa
talán egy december 31-ei írás a Magyar
Nemzetbõl), de azokat jobb lenne 2014-
nél megtalálni. Ugyanakkor feltûnõ az,
hogy még ebben a kis mintában is

mennyivel nagyobb mértékben szerepel
több lap, mint a Humanusban. Ez azt mu-
tatja, hogy itt sokkal inkább a gyûjtõkö-
rükbe tartozó tartalom feltárására töre-
kednek, nem tételek könnyen meg nem
határozható elvek alapján történõ terme-
lésére.

A valódi 2015-ös közlemények:
Élet és Irodalom 17 (7+10 az 1–2., il-

letve a 3. számból)
Napilapok: Magyar Hírlap 3, Magyar

Nemzet 7, Népszabadság 4, Népszava 4
Havi folyóiratok: BBC History 1,

Kortárs 3, Szombat 1,
Hetilapok: 168 óra 1, Élet és Tudo-

mány 1, Evangélikus Élet 1, HVG (Heti
Világgazdaság címen) 1, Magyar De-
mokrata 2, Magyar Narancs 4 (1+3), Re-
formátusok Lapja 1, Vasárnapi Hírek 1 

2014-esek, amelyeket a 2015-re vo-
natkozó keresés eredményeként kaptunk
meg: Bárka 8, Esõ 3, Ex Symposion 3,
Forrás 3, Föveny 2, Gömörörszág 1, He-
likon 3, Irodalmi Szemle 3, Irodalomis-
meret 9, Jelenkor 7, Kalligram 4, Kárpát-
aljai Hírmondó 1, Kortárs 10, Literatura
9, Magyar Mûhely 3, Magyar Nemzet 1,
Nagyvilág 4, Napút-füzetek 8, Palócföld
6, Pannonhalmi Szemle 2, Prae 2, Prágai
Tükör 1, Székelyföld 3, Tekintet 7,
Tiszatáj 8, Új Dunatáj 2, Vár 5, Vár Ucca
Mûhely 16.

Külön ki kell emelni, hogy január 
18-án, vasárnap megtalálhattuk a Nép-
szava elõzõ nap, szombaton megjelent
közleményét Várkonyi Tibor tollából
Gyarmati Fanni naplójáról. Vannak saj-
nos olyan lapok, amelyekbõl már nem
kerülnek ki 2015-ös közlemények. Már a
vizsgált idõszak után jelent meg a Holmi
legutolsó, 2014. decemberi száma, az eb-
bõl származó közleményeket (az eddigi-
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ek alapján már nem meglepõ) a 2015-ös
dátum és a folyóirat címének kombiná-
ciójával kaphatjuk meg.

A szociológiai adatbázisban a vizsgá-
lat idején összesen 1 darab 2015-ös
könyvet találhattunk.

Az Országos Idegennyelvû Könyvtár
adatbázisaira még egyértelmûbben jel-
lemzõ az, hogy kifejezetten a gyûjtõkö-
rükbe tartozó közlemények felvételére
törekednek. Így a Mûfordítás adatbázis
esetében néha éveken át figyelhetik az
Alföldet, amíg abban újra feltûnik egy
világirodalmi mû fordítása. 2015. január
18-áig a Jelenkorral volt szerencséjük
három mûvel, továbbá a Szombatból vet-
tek fel egyet.

A Nemzetiségi adatbázisban az addigi
30 darab 2015-ös tétel is jól reprezentál-
ja, milyen lapokat dolgoznak fel. Megta-
lálhatjuk itt a magyarországi nemzetisé-
gek lapjait, határon túli magyar lapokat,
továbbá a sajtóadatbázisban is feldolgo-
zott magyarországi napi- és hetilapokat:
L’udové Noviny 9, Magyar Szó 7,
Porabje 4, Magyar Hírlap 2, Magyar
Nemzet 2, Neue Zeitung 2, Heti Válasz 1,
Hrvatski Glasnik 1, Magyar Fórum 1,
Népújság 1.

Az Országos Pedagógiai Könyvtár és
Múzeum (OPKM) PAD adatbázisának
10 tétele közül 7 a Tanító 1. számából ke-
rült be az adatbázisba, 1-1 az Élet és Tu-
dományból, a Heti Válaszból és az Új
Emberbõl.

A legfrissebb adatokat egy tartalom-
jegyzék-adatbázisban várhatjuk, így min-
denképp szükséges volt a MATARKA
megvizsgálása is. Itt a megjelenési év
csak szûkítésre használható, önmagában
való keresésre nem. Így annak megállapí-
tására, hogy melyik lapokból találhatók

már benne 2015-ös számok, azt a mód-
szert lehetett választani, hogy a Folyó-
iratok betûrendes listáját betûnként meg-
néztem, a Folyóirat címe oszlopban a 
feldolgozott éveket is megtalálhatjuk,
minden esetben, amikor 2015 szerepelt a
végén, rákattintottam, hogy lássam, mely
számok kerültek be. Azoknál jelzem
csak, ahol ez nem az 1. szám volt, 20 lap
közül 5 volt ilyen: Agrofórum, Élet és
Tudomány 1., 2., 3. sz., Express Polymer
Letters 1., 2. sz., Figyelõ 1-2., 3. sz., Fi-
zikai Szemle, Hetek 1., 2., 3. sz. (a 2. hi-
ányosnak látszott), Hitel, HVG 1., 2. sz.,
Koinónia, Közgazdasági Szemle, Ma-
gyar Állattenyésztõk Lapja, Magyar Ké-
mikusok Lapja, Magyar Napló, Magyar
Tudomány, National Geographic Ma-
gyarország, Orvosi Hetilap, Rádiótechni-
kai Évkönyv, Színház, Természet Világa,
Vigilia.

Hasznos lenne, ha könnyebb áttekinté-
si lehetõség lenne arra vonatkozóan,
hogy mely folyóiratok esetén tekinthet-
jük át egy adott év anyagát.

Összefoglalás

Nem álltam meg, hogy meg ne nézzem,
hogyan szerepelnek az írás elején emle-
getett nevek az adott ország adatbázisá-
ban. 

A lett adatbázisban a Verpakovskis
névre keresve 296 találatot kapunk, ebbõl
50 származik 2003-ból. Király Gábornak
lõtte Verpakovskis két gólját. A Sajtó-
adatbázisban nevére keresve 11 találatot
kaphatunk, ezekbõl 5 vonatkozik kapu-
sunkra, aki a válogatottságok számát te-
kintve már megelõzte Grosics Gyulát.
A cikkek közül 2004-es a legrégebbi:
Nem vágyik a Realba (Heti Válasz, 2004,
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Király zurück in der Bundesliga (Die
Welt 2009), Nem levezetni jön Szombat-
helyre (Magyar Hírlap, 2011), Boldog,
mert a hobbijából élhet meg (Magyar
Hírlap, 2012), Lyukas védelemmel nem
lehet nyerni (Magyar Hírlap, 2013). Ter-
mészetesen még sok cikk jelenhetett meg
Király Gáborról, de a magyar adatbázis-
ba nem kerülnek be túlságosan nagy
számban a sporttal kapcsolatos közlemé-
nyek. 

Fontosabb azonban megnéznünk, ho-
gyan alakult évrõl évre a feldolgozott
közlemények száma a két adatbázisban.
Kis számban kerültek be 1987-es és
1988-as közlemények is a magyar adat-
bázisba, de az elsõ teljes évnek 1989 te-
kinthetõ. 

A fenti adatokat érdemes a lett adatbá-
zis korábbi idõszakára való utalással ki-
egészíteni. 1978 és 1986 között évente

30 000-hez közeli a tételek száma az
adatbázisban, 1961 és 1977 között min-
dig 20 000 feletti, 20 000 és 26 000 kö-
zött, 1951 és 1960 között 20 000 alatti,
de a legkevesebb is több 13 000-nél.
1937-ben és 1938-ban 45 203 és 37 049,
1917 és 1919 között 12 958, 12 858,
16 281. Az látható, hogy a lett adatbázis-
ban 2008-tól kezdve fokozatosan csök-
kent a feldolgozott tételek száma, s 2014
hosszú idõ után az elsõ olyan év lehet,
amikor 100 000 alatt marad. 

Az elõzõ évtizedek számait áttekintve
nem látszik valószínûnek, hogy sokáig
megtarthatjuk elõnyünket a lettekkel
szemben. Várható, hogy elõször a Sajtó-
adatbázisban található idei tételek számát
múlja felül a lett adatbázisé, amit a többi 
magyar adatbázis még kiegyenlíthet egy
darabig. De nem is igazán számít, mert
valójában nem egymással versenyeznek,
az számít, hogy mennyire teljesítik azt a
feladatot, amelyet magukra vállalnak.
(A többi magyar adatbázissal sem verse-
nyezni kell, hanem ezeknek jobban
együtt kellene mûködniük egymással.)

A cikkben az elején kicsit többet fog-
lalkoztam a focival, felidézve Feleki
László korabeli értékelését: keveset
edzünk és rosszul. Amikor elgondolkod-
tam a lettek eredményeinek titkán, akkor
azt ennek a fordítottjában találtam meg:
sokat dolgoznak és jól. Az összesített
számadatok, a feldolgozás gyorsasága
stb. alapján az OGYK Sajtóadatbázisá-
nak készítõire is igaz ez. A sportban ez
nem szokás, itt azonban lehetséges, hogy
két gyõztest is hirdethessünk. S gyõzte-
sek a használók is, akik munkájuk ered-
ményeként naprakészek lehetnek (de ez
még nem is jó kifejezés a gyakran per-
cenként frissülõ adatbázisokra). ■
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A Könyvtár, ami összeköt – Kárpát-me-
dencei fiatal magyar könyvtárosok
együttmûködése címmel az Országgyûlés
elnöke által meghirdetett ösztöndíjprog-
ram keretében 2014. november 1. és 30.
között nyolc határon túli és két magyar-
országi fiatal könyvtáros töltött egy hó-
napot az Országgyûlési Könyvtárban.
A pályázatot 2011-tõl a negyedik alka-
lommal hirdették meg, így már összesen
negyven fõ lehetett a program részese. 

A program fõ célkitûzése, hogy támo-
gassa a Kárpát-medencében a fiatal ma-
gyar könyvtárosok határokon átívelõ
szakmai tevékenységét, és a közösen
végzett munka segítsen olyan személyi
hálózat kialakításában, amely alkalmas
különbözõ könyvtárszakmai kérdések
gyors és hatékony megoldására és ezzel
is hozzájárul az anyanyelvi kultúra meg-
õrzéséhez. 

A 2014. évi ösztöndíjasok:
Csíkos Éva (Szerbia, Bácskertes, Jó-

zsef Attila Általános Iskola),
Dorkic Diána (Horvátország, Eszék,

Horvátországi Magyar Oktatási és Mûve-
lõdési Központ),

Ferencz Ünige Éva (Románia, Kolozs-
vár, Lucian Blaga Központi Egyetemi
Könyvtár),

Géczi Róbert (Románia, Kolozsvár,
Lucian Blaga Központi Egyetemi
Könyvtár),

Horváth Alexandra (Magyarország,
Budapesti Corvinus Egyetem Központi
Könyvtára),

Kelemen Kálmán (Románia, Sepsi-
szentgyörgy, Bod Péter Megyei Könyv-
tár),

Lázok Klára (Románia, Marosvásár-
hely, Teleki–Bolyai Könyvtár),

Nagybali Tamara (Szerbia, Ada, Szar-
vas Gábor Könyvtár),

Pallagi Ágnes (Ukrajna, Péterfalva,
Péterfalvai Községi Könyvtár),

Tóth Zsuzsanna (Magyarország, Fü-
zér, Szathmáry László Mûvelõdési Ház).

Az ösztöndíjprogram szakmai hátterét
és intézményes kereteit az Országgyûlési
Könyvtár és a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem biztosította, ezért a résztvevõk
részletesen megismerkedtek az Ország-
gyûlési Könyvtár új struktúrájával, korsze-
rûsített szolgáltatásaival, új szerzeménye-
zési politikájával, gyûjteményeivel és a
szkenneléssel, digitalizálással, valamint 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem új struk-
túrájával, könyvtári szolgáltatásaival is. 

Az ösztöndíjasok a második héten a
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Digitális
könyvtárak létrehozása elnevezésû, har-
mincórás akkreditált tanfolyamán vehet-
tek részt, amelynek végén mindenki sike-
res vizsgát tett.

N a p l ó
Könyvtár, ami összeköt – beszámoló egy könyvtáros ösztöndíjprogramról

✒✒    Villám Judit

´´



Ebben az évben nagyobb hangsúly he-
lyezõdött a gyakorlati tapasztalatszerzés-
re és munkára, így az Országgyûlési
Könyvtárban és a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem Könyvtárában minden ösztön-
díjas, a Corvinus Egyetem Központi
Könyvtárában a felsõoktatásban dolgo-
zók, a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
két fiókkönyvtárában a közmûvelõdési
könyvtárakban dolgozó ösztöndíjasok
kaptak feladatokat. 

A program során szakmai elõadásokat
is hallhattak. Soltész István, az Ország-
gyûlés volt fõtitkára segítségével be-
tekintést nyerhettek az Országgyûlés jog-
alkotó munkájába, az Országgyûlés 
Hivatalának mûködésébe. Bárdi Nándor
történész, az MTA Társadalomtudományi
Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézet
munkatársa két elõadást is tartott: 
Kisebbségi közösségek az interneten. (Ki-
sebbségi adatbankok, -szolgáltatások,
fejlesztésének lehetõségei/nehézségei) és
A budapesti kormányzatok magyarság-
politikája 1989 után, a kettõs állampol-
gárság intézményének bevezetése és vár-
ható hatásai, az új lehetõségek címmel.
Holka László, a Központi Statisztikai Hi-

vatal kommunikációs fõtanácsadója a
hivatal munkájáról, sajtókapcsolatairól,
tájékoztatási tevékenységérõl tartott elõ-
adást.

Szakmai tapasztalatcsere céljából kü-
lönbözõ könyvtárakba, gyûjteményekbe
látogattak el, így Budapesten az Orszá-
gos Széchényi Könyvtár és a Fõvárosi
Szabó Ervin Könyvtár valamennyi gyûj-
teményét, a KSH Könyvtárt és szerteága-
zó szolgáltatásait, valamint az Országos
Pedagógiai Könyvtár és Pedagógiai 
Múzeumot is megismerhették. Hörcsik
Richárd országgyûlési képviselõ, bizott-
sági elnök vendégeként Sárospatakon a
kollégium könyvtárát, a kollégiumi mú-
zeumot és a várat is megtekinthették.
Lezsák Sándor, az Országgyûlés alelnöke
meghívására a lakiteleki Népfõiskolát lá-
togatták meg. Pannonhalmán a világ-
örökségi apátsággal és a Fõapátsági
Könyvtár kincseivel ismerkedhettek meg,
Kecskeméten a Katona József Megyei
Könyvtárban Ramháb Mária igazgatónõ
a könyvtár bemutatása mellett céltuda-
tossággal és elszántsággal is felvértezte a
határon túlról érkezetteket. Minden hely-
színen szívesen látott vendégek voltak, és
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mindenütt élénk szakmai párbeszéd zaj-
lott a fogadó és az ösztöndíjas könyvtá-
rosok között. 

A könyvtáros szakma vezetõivel való
találkozások mindig fontos részei a prog-
ramnak. Fogadta a tíz könyvtárost Bakos
Klára, a Magyar Könyvtárosok Egyesü-
letének (MKE) elnöke, Fodor Péter, az
Informatikai és Könyvtári Szövetség el-
nöke, Nagy Zsuzsanna, az Országos
Könyvtári Kuratórium titkára. 

A rendkívül színes program során bu-
szos városnézéssel Budapest szépségeit
is megismerhették az Országgyûlési
Könyvtár egyik kollégája idegenvezeté-
sével, és az MKE Társadalomtudományi
Szekciójának szervezésében részt vehet-
tek a Szépmûvészeti Múzeum Remb-
randt és a holland arany évszázad címû
kiállításának tárlatvezetésén is.

A program szakmai zárásaként
Bellavics István, az Országgyûlés Hiva-

talának közgyûjteményi és közmûvelõ-
dési igazgatója találkozott az ösztöndí-
jasokkal, rövid tájékoztatást adott az
igazgatóság elõtt álló feladatokról, és 
köszönetet mondott a program lebonyolí-
tásában részt vevõ könyvtári munkatár-
saknak. A találkozó végén kötetlen 
beszélgetés keretében a tíz kolléga kife-
jezte elégedettségét és örömét, hogy részt
vehetett a programban. 

Az ösztöndíjasok írásban összegezték
a Budapesten töltött egy hónap szakmai
tapasztalatait, a velük készült interjú pe-
dig a Könyv, könyvtár, könyvtáros címû
lap egyik 2015-ös számában jelenik meg.

A résztvevõk hazatérésük után készí-
tettek egy, a programot népszerûsítõ 
rövidfilmet, melyet az Országgyûlé-
si Könyvtár honlapján is meg lehet te-
kinteni  (http://www.ogyk.hu/2015/01/19/
konyvtar-ami-osszekot-belulrol). A kis-
filmen visszatükrözõdnek az ösztöndíj-
programon szerzett örömteli pillanatok,
élmények. Reményeink szerint a film-
kockák kedvet csinálnak 2015-ben is a
negyven év alatti könyvtáros kollégák-
nak, hogy jelentkezzenek az újabb ösz-
töndíjpályázatra.

Köszönjük mindazoknak, akik hozzá-
járultak a program sikerességéhez! ■
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Amikor 2015. február 11-én délután
megérkezett a Könyves szerda meghívott
vendége, Háy János, hiába kereste
könyvtárunk polcain könyveit. Vala-
mennyi mûve „kézben volt”, vagyis
mindet kikölcsönözték az olvasóink. En-
nél jobb belépõ nem is kellett a kellemes,
oldott hangulathoz.

Érezhetõen baráti közönség gyûlt ösz-
sze, bár személyesen nem sokan talál-
koztak még a mûvésszel. Mûvészt írok,
mert az íráson kívül a festészet és a zene
is foglalkoztatja, kirándul egyik mûvésze-
ti ágból a másikba, keresi a kifejezés pon-
tosabb, megfoghatóbb formáját. A platóni
tükörelméletet cáfolta rögtön az est ele-
jén, amikor kifejtette a mûvészet, szû-

kebb értelemben pedig az írás feladatát.
Ha csupán tükörképet hozunk létre, nem
tettünk hozzá az érzékelhetõ világhoz
semmit, nem teremtettünk. Ezen túllépve
azt a belsõ többletet kell hozzáadnunk a
mûhöz, amely minden igazi alkotóban ott
rejlik. Mint a sámán, aki kapocs a „fent és
a lent” között, de õ csupán közvetít. Ilyen
közvetítõ szerep jut az írónak, hogy a kö-
zönsége számára megfogalmazza azokat
az érzéseket, gondolatokat, amelyeket az
olvasó maga is érez, de nem tud formába
önteni. Ilyenkor, ha a könyvben szembe-
sül egy-egy eseménnyel, érzéssel, emlék-
kel, a ráismerés örömével forgatja a lapo-
kat: „igen ezt én is átéltem, így érzek,
szinte helyettem írták.”

K ö z h í r r é  t é t e t i k
Mint egy régi barát – beszélgetés Háy Jánossal

✒✒    Petrozsényi Eszter



A mesterségnek olyan alapvetõ szabá-
lyait, mint a formai követelmények, lehet
tanulni és tanítani. De az a többlet, ami
maradandó értékké, egyedivé tesz egy
mûvet, az csak az ihletett alkotónál talál-
ható. Ha valaki a siker nyomán úgy dönt:
„ha ennek ilyen keletje van, tudok én
még ehhez hasonlót írni” és elkezdi onta-
ni az egy kaptafára, egy sémára készült
könyveket, akkor elveszti az ihletettség-
nek azt az állapotát, amely a valódi érték
létrejöttét jellemzi. Ha egy fontos, lénye-
ges dolgot szeretne elmondani a szerzõ,
amíg papírra nem veti, érleli magában,
keresi az optimális formát és addig ala-
kítja, csiszolja, amíg késznek, pontosnak
érzi. Ám amint létrejött a mû, az a nyel-
vezet, forma már nem rendelkezik olyan
elsõdleges töltettel, amely elegendõ egy
második mû megírásához. Kiüresedett, s
éppen az a lényeg tûnt el belõle, amely az
elsõ írást egyedivé tette. 

Minden alkotó embernek a megélt és a
tanult élményei adják az alkotás alapját.
Háy János írásaiban sokszor vissza-
köszönnek a gyermekkori élmények, ka-
rakterek, de sosem szolgaian átvett 

formában. Az élmény egy morzsája felis-
merhetõ, egy-egy történés, tény, ám
amint megszületik egy írás, már egészen
más összefüggésekben szerepel az adott
esemény: a realitástól elvonatkoztatva,
más megvilágításban, más arányokban
éled újra. 

Fontos, hogy az alkotó bizonyos távol-
ságtartással kezelje az élményeit, szinte
eltávolítva magától, mintegy felülrõl
szemlélve a tényeket. Ilyen módon uralva
az eseményt tud olyan általános érvényû
gondolatokat átadni, amelyek az olvasók
számára a ráismerés, az érintettség pilla-
natát okozzák. 

Számos kérdést tettek fel a nézõk az
est végén a vendégnek, aki a téma ko-
molysága ellenére sok humorral, lefegy-
verzõ õszinteséggel válaszolt rájuk, kel-
lemes percekkel gazdagítva az estét.
A dedikálás közben is mindenkit szíve-
sen, nagy figyelemmel hallgatott, 
úgy éreztük, egy régi barát látogatott el 
a Szépírók Társaságának segítségével a
tatai Móricz Zsigmond Városi Könyv-
tárba. ■
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Farsangi máz címmel elsõ alkalommal
tartottak összejövetelt a tatai Móricz
Zsigmond Városi Könyvtár gyermekrész-
legében 2015. február 4-én. A találkozó
mindenkihez – gyermekhez, szülõhöz,
nagyszülõhöz – egyaránt szólt, és nem
mindennapi élményeket tartogatott.

A gyermekek igazán kitettek magu-
kért, és a szülõk is a gyermekeikért, hi-
szen valamennyi apróság tarka jelmez-
ben libbent ide-oda a polcok között.
A csodás jelmezköltemények az anyukák
szorgos kezét dicsérik, és noha az aprósá-
gok kicsit nehezen mozogtak bennük,
azért boldogan viselték.

A farsangi bálba hívogató versike után
hagyományos jelmezes felvonulás követ-
kezett, egymást váltották a „színpadon” a
dobókockák, a virágárus lány, Aranyhaj
és a kis dinó. Sõt még könyvjelzõnek öl-
tözött kislányt is köszönthettünk.
A könyvtárosok is kitettek magukért, így
két lábon járó olvasójegy, könyvõrzõ
éppúgy bulizott a könyvtárban, mint kö-
zépkori kereskedõnõ, menyasszony és
võlegény, valamint az esketést végzõ pap.
Kétségtelen, az összejövetel csúcspontja
az álesküvõ volt, ahol a võlegény nevé-
ben hölgy, a menyasszony nevében pedig
férfi könyvtáros kolléga válaszolt a
„semleges egyház fejének” kérdéseire,
valahogy így: igen, nem, talán, az biz-
tos… 

Az álesküvõ után a kötetlen, jókedvû
beszélgetés és a hozott finomságok el-
fogyasztása tette felejthetetlenné a 
délutánt. A kicsik pedig színeztek, köny-
veket nézegettek, és gyermekdalokat
énekelve táncoltak. ■
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Új rendezvénysorozatot indított el a tatai
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár 2015-
ben, Ünnepeljük olvasóinkat! címmel. 

2012-tõl van számítógépes nyilvántar-
tás, amely lehetõvé tette, hogy a kölcsön-
zési szokásokat figyelembe véve tovább
fejlessze az intézmény szolgáltatásait.
A mostani programban a könyvtár dolgo-
zói szerették volna kiemelni és megjutal-
mazni azon látogatókat, akik 2014-ben a
legaktívabban használták ki az elérhetõ
szolgáltatásokat (könyv-, DVD/CD-köl-
csönzés, elõjegyzés, foglalás stb.). Idén a
következõ kategóriákat emelték ki: a leg-
több könyvet, DVD-t vagy CD-t kölcsön-
zõ olvasó (férfi–nõ és életkor szerinti
bontásban), legtöbbet foglaló vagy elõ-
jegyzõ könyvtártag. 

Emellett külön hangsúlyt fektettek a
legifjabb és a legidõsebb olvasóra is.
A személyre szabott ajándékokat csalá-
dias hangulatban vették át 2015. január
28-án a megjelentek. 

A könyvtár a tervei szerint folytatja a
programot a következõ évben is, bõvítve
a jutalmazottak körét a tatai és Tata kör-
nyéki iskolákkal és óvodákkal. Jövõre
megnézik, hogy melyik intézménybõl
iratkoztak be a legtöbben a könyvtárba.
Egy másik új kategóriában kiemelik azt
is, hogy a beiratkozott tagok száma ho-
gyan viszonyul az iskola vagy óvoda lét-
számához. 

Továbbra is várja kedves olvasóit a
könyvtár, mindenki egyforma esélyekkel
indul a 2015-ös dicsõségtáblára kerülé-
sért! ■

2014-es dicsõségtábla

1. A legtöbb könyvet kölcsönzõ fiú (14 évesig)
Lakatos Attila Csaba (134 kölcsönzés)

2. A legtöbb könyvet kölcsönzõ lány (14 évesig)
Kovács-Pataki Bíbor (84 kölcsönzés)

3. A legtöbb könyvet kölcsönzõ férfi (15 évestõl)
Varga Tibor (265 kölcsönzés)

4. A legtöbb könyvet kölcsönzõ hölgy (15 évestõl)
Kiss Rita Ella (381 kölcsönzés)

5. A legtöbb könyvet kölcsönzõ férfi (65 évestõl)
Csikós István (186 kölcsönzés)

6. A legtöbb könyvet kölcsönzõ hölgy (65 évestõl)
Kulhanek Józsefné (244 kölcsönzés)

7. A legtöbb CD-t vagy hangoskönyvet kölcsön-
zõ olvasó

Varga Tibor (84 kölcsönzés)
8. A legtöbb DVD-filmet kölcsönzõ olvasó

Kiss Rita Ella (296 kölcsönzés)
9. A legtöbbet foglaló olvasó

Dr. Nagy Istvánné (10 foglalás)

10. A legtöbbet elõjegyzõ olvasó
Popovics Lászlóné (9 elõjegyzés)

11. A könyvtár legfiatalabb tagja 
Orosz Elizabet

12. A könyvtár legidõsebb tagja 
Domokos István
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✒✒    Dollmayer Bea



Vagyóczky Károly festõmûvész, Fe-
renczy-díjas grafikus, bankjegytervezõ,
rézmetszõ kiállítása 2015. február 
12-én nyílt meg Szent István király mo-
dern pénzei címmel a Fõvárosi Szabó Er-
vin Könyvtár Központi Könyvtárának
Kisgalériájában.

Vagyóczky Károly 1941-ben született
Budapesten. A Magyar Képzõmûvészeti
Fõiskolán tanult, 1959-tõl 1966-ig.

Sokszorosító grafikával, alkalmazott
grafikával és festészettel foglalkozott.
Egyéni kiállításai mellett több nemzetkö-
zi grafikai kiállításon szerepeltek mun-
kái. Legfontosabb és legjelentõsebb mû-
ve az új magyar forgalmi bankjegysor.
Közel száz bélyeget készített a Magyar
Posta számára. A Balatoni Korona terve-
zõje és kivitelezõje. 1990 után több száz
értékpapírt, részvényt, kötvényt, illeték-
bélyeget és védettséget igénylõ nyomtat-
ványt tervezett.

Jelenleg festészettel foglalkozik.
A Magyar Képzõmûvészek és Iparmûvé-
szek Szövetsége elnökségének a tagja. ■
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Szent István király modern pénzei
Kiállítás a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtárban

Elismerés

Balog Zoltán, az emberi erõforrások
minisztere és Hoppál Péter kultú-
ráért felelõs államtitkár Márai Sán-
dor-, Csokonai Vitéz Mihály- és
Könyvtári Minõségi Díjakat adott át
a magyar kultúra napja alkalmából
szervezett ünnepségen a Petõfi Iro-
dalmi Múzeumban, január 22-én.

Könyvtári Minõségi Díjban része-
sült Minõsített Könyvtárként végzett
kiemelkedõ színvonalú innovatív
szolgáltatásai, szakmai tevékenysége
elismeréseként a Bács-Kiskun Me-
gyei Katona József Könyvtár. ■



2015 januárjának végén, februárjának
elején a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
fõigazgatója, Fodor Péter több fõvárosi
kerület vezetésével írt alá együttmûködé-
si megállapodást a Könyvet házhoz szol-
gáltatás folytatásáról. Az együttmûkö-
dések a beteg, mozgásukban korlátozott,
lakáshoz
kötött rá-
szorulók
s z á m á r a
biztosí t-
ják ingye-
n e s e n
könyvtári
d o k u -
m e n t u -
mok, va-
l a m i n t
e z e k
használa-
tát segítõ
eszközök
gépkocsi-
val törté-
nõ ház-
hozszállítását. A szolgáltatás átmenetileg
megváltozott élethelyzetben – például
baleset, betegség miatt hosszabb ideig
otthonhoz kötöttek, veszélyeztetett kis-
mamák esetében – is igényelhetõ.

A megállapodást Budafok-Tétény
képviseletében Szepesfalvy Anna alpol-
gármester látta el kézjegyével. A szolgál-
tatás a XXII. kerületben a Budafoki
Könyvtárban és a Nagytétényi Könyvtár-
ban igényelhetõ.

2014-ben 11 kiszállítás, 92 kölcsönzés
alkalmával 909 dokumentum jutott el e

módon az igénylõkhöz. A kiszállítás a
kerületi szociális szolgálat gépkocsijával,
a szociális intézmény munkatársainak se-
gítségével történt. 

Ferencvárosban Kállay Gáborné al-
polgármesterrel írták alá a megálla-
podást. A IX. kerületben alanyi jogon

m i n d e n
65 év fe-
letti pol-
gár szá-
mára is
biz tos í t -
ják ezt a
l e h e t õ -
séget.

Itt
2014-ben
157 köl-
c s ö n z é s
alkalmá-
val 1214
dokumen-
tum jutott
el ilyen
módon az

igénylõkhöz a Ferencvárosi Szociális és
Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósá-
ga segítségével. A közremûködõ könyv-
tárak: a IX/1. Börzsöny utcai könyvtár és
a IX/2. Boráros téri könyvtár.

Ferencváros önkormányzata és a Fõ-
városi Szabó Ervin Könyvtár partnersége
más területeken is megnyilvánult. Az elõ-
zõ esztendõben, 2014-ben, Ferencváros
önkormányzata közel ötszáz kerületi lak-
címmel rendelkezõ nyugdíjas, illetve 
kismama könyvtári beiratkozási díját vál-
lalta át; a könyvtár munkatársai pedig be-
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kapcsolódtak a helyi Idõsügyi Tanács
munkájába.

Újbudán a Hoffmann Tamás polgár-
mesterrel aláírt egyezmény alapján a ki-
szállítást az Újbudai Szociális Szolgálat
munkatársai végzik. 2014-ben 19 szállí-
tás alkalmával 1041 dokumentum jutott
el az igénylõkhöz a FSZEK Kelenföldi
Könyvtára és Karinthy Frigyes Könyvtá-
ra közremûködésével.

Újbuda Önkormányzata az együttmû-
ködés keretében az elõzõ esztendõben,
2014-ben, a kerületi könyvtárak doku-
mentumbeszerzéséhez egymillió forinttal
járult hozzá.

A Budavári Önkormányzat nevében
Nagy Gábor Tamás polgármester vállalta
a szolgáltatás további támogatását, ami-
ben a Budavári Szociális és Gyermekjó-
léti Szolgáltatási Központ munkatársai
mûködnek közre.

2014-ben 11 kiszállítás, 55 kölcsönzés
alkalmával mintegy 400 dokumentum ju-
tott el így az igénylõkhöz.

Óbuda-Békásmegyeren Bús Balázs
polgármester írta alá a megállapodást a
III. kerületiek ellátásáról. A kiszállítás az
Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási
Központ Támogató Szolgálata munkatár-
sainak segítségével történik.

2014-ben a kerületben 23 szállítás, 157
kölcsönzés alkalmával 2520 dokumen-
tum jutott el az igénylõkhöz a Bajáky, a
Füst Milán utcai és a Fõ téri könyvtár, il-
letve az Óbudai Rehabilitációs és Foglal-
koztatási Központ Támogató Szolgálata
munkatársainak közvetítésével.

Óbuda-Békásmegyeren az önkor-
mányzat Bús Balázs polgármester dönté-
se alapján, a felújított Krúdy Gyula
Könyvtár dokumentumbeszerzéséhez öt-
százezer forinttal járult hozzá. ■
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Mindig õszinte örömmel tölt el azon
könyvtári kiadványok  látványa, amik 
tudományos teljesítményként értékelhe-
tõk – és ismerhetõk el. Hiszen az ilyen
produktumok egyértelmûen bizonyítják,
hogy nemcsak a múzeum és a levéltár,
hanem – a közgyûjtemények harmadik
hagyományos típusa –  a könyvtár is ké-
pes tudományos információk elõállításá-
ra (azaz nemcsak közvetítésére). Meg-
gyõzõ, markáns példa erre a KSH
Könyvtár nemrég megjelent Portrék a
magyar statisztika és népességtudomány
történetébõl címû vaskos, több mint
nyolcszáz sûrûn szedett oldalra rúgó kö-
tete. A hézagpótló összeállítás alcíme –
Életrajzi lexikon a XVI. századtól napja-
inkig – még pontosabban körülhatárolja a
tárgykört és a mûfajt. Egyúttal új sorozat
indult (Fülöp Ágnes és Rózsa Dávid szer-
kesztésében), amelynek kifejezõ címe –
A statisztika történetei – szintén mutatja
egyfelõl a kettõs kutatási területhez való
rendkívül szoros kötõdést, másfelõl a
könyvtár azon, jóval korábbra datálható
törekvései folytatásának szándékát, hogy
tevõlegesen és intenzíven részt kíván
venni a hazai statisztika múltjának feltá-
rásában. Rögtön bocsássuk elõre: a sta-
tisztika és közvetlen határterülete, a né-
pességtudomány (számunkra inkább a
demográfia megnevezés ismert) hazai,
már elhunyt, tehát hajdani mûvelõirõl
közzétett adattár igényes, magas színvo-
nalon megalkotott tudományos munka,
ugyanakkor remek faktográfiai és biblio-

gráfiai tájékoztatási segédlet. Ily módon
pontosan eleget tesz annak a szakmai és
társadalmi elvárásnak, amelyet a legfris-
sebb jogszabály, a 30/2014. (IV. 10.)
EMMI rendelet az országos szakkönyv-
tárak kötelezettségei között megfogalma-
zott.

A vállalt feladat jelentõségérõl és
részben tartalmáról az anyaintézmény, a
Központi Statisztikai Hivatal elnökének,
Vukovich Gabriellának a köszöntõje vilá-
gosít fel. (Közbevetõleg itt jegyzendõ
meg: a kiadást a KSH mellett a Nemzeti
Kulturális Alap is támogatta.) A kivitele-
zés szándékait, a megoldás módozatait a
könyv fõszerkesztõje, Rózsa Dávid is-
merteti rövid, ám minden lényeges kér-
désre választ adó bevezetésében. Már 
innen kiderül, hogy a két korábbi próbál-
kozás után harmadik nekifutásra meg-
született lexikon négyszáztíz szócikket
(életrajzot) tartalmaz, hatvanöt szerzõ
tollából (bocsánat: komputerébõl). Zöm-
mel a könyvtár egykori és mai munkatár-
sai voltak a közremûködõk, bár külsõ 
segítséget is igénybe vettek. Korrekt eljá-
rás és örvendetes tény, hogy a szócikkek
végén mindegyikük neve szerepel, és ez
újabb példa, biztató lépés lehet az anoni-
mitás kárhoztatható gyakorlatával való
szakítás terén. (A névsor a címlap hátol-
dalán is olvasható.) Természetesen egy
ilyen nagyszabású munka eredményessé-
géhez még mások (egyetemi hallgatók,
adatszolgáltatók, fordítók, levéltárosok
stb.) is hozzájárultak, mégpedig megle-
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✒✒    Bényei Miklós



hetõsen sokan, a bevezetõ szerint közel
százkilencvenen. Vagyis a kötet a szó
legszorosabb értelmében kollektív erõfe-
szítés terméke. A szakkönyvtár mûhelyé-
bõl került az olvasók elé az elengedhetet-
lennek tûnõ históriai áttekintés is: Rózsa
Gábor A statisztika története Magyaror-
szágon címû dolgozata. Akárcsak az ettõl
tartalmilag nem, csak helyileg elválaszt-
ható – a könyv végén közölt – címjegy-
zék: A magyar statisztikatörténet váloga-
tott bibliográfiája.

A fõszerkesztõ és négy szerkesztõtár-
sa (Kovács Csaba, Nádudvari Zoltán,
Nemes Erzsébet és Pásztor Angelika) na-
gyon rugalmasan és ebbõl következõen a
lehetõ leghasznosabban foglaltak állást
(voltaképpen összhangban a történeti
esszé szerzõjével) a legfontosabb termi-
nológiai kérdésben: a statisztika és a né-
pességtudomány fogalmát igen tágan 
értelmezték. A kora újkori és felvilágoso-
dás kori összeírásokat, hon- és helyis-
mertetõ összefoglalásokat is figyelembe
vették; jellemzõ módon az adattár idõben
legkorábbi alakja Oláh Miklós (1493–
1568) esztergomi érsek, jeles humanista,
akinek itáliai hatást mutató Hungaria cí-
mû mûvét tekintették a leíró statisztika
elsõ hazai termékének. 

Szükségszerûen bõvebb a merítés a ti-
zenkilencedik, de még inkább a huszadik
századból, a statisztika és a demográfia
tényleges, önálló tudományággá, felsõ-
oktatási tananyaggá válása, majd intéz-
ményesülése (hivatali szervezetének ki-
alakulása és megerõsödése) okán. Az
utóbbi esetben tudatosan igyekeztek a
megyei statisztikai hivatalok elnökeinek
felvételére, még akkor is, ha elég szerény
tudományos-irodalmi teljesítményt mu-
tattak is fel. Noha az életutak között
igyekeztek szelektálni, a lexikonban a
statisztikusok és demográfusok mellett
meglepõen (vagy talán nem is annyira
meglepõ?) sok matematikus, közgazdász,
történész, etnográfus, jogász, pap, orvos,
politikus (köztük több miniszter, sõt két
miniszterelnök: Lónyay Menyhért, Tele-
ki Pál) neve található, és persze folytat-
hatnánk a sort. Mi, könyvtárosok, jólesõ
érzéssel állapíthatjuk meg, hogy a szer-
kesztõk gondoltak az egykori kollégáink-
ra is. Nemcsak azokra, akik valójában
statisztikusok voltak és többségükben
megbízatásként látták el a KSH szerveze-
tében a könyvtári teendõket (általában az
igazgatást), hanem azokra is, akiknek 
a munkássága szinte teljes mértékben a
könyvtárhoz kapcsolódott. Szó esik
olyan statisztikusokról is, akik más intéz-
ményben váltak a magyar könyvtárkultú-
ra mértékadó személyiségeivé: például
Kõrösy József, a Fõvárosi Nyilvános
Könyvtár kezdeményezõje és elsõ igaz-
gatója, Krisztics Sándor, a már-már el-
felejtett, jeles bibliográfus, vagy a kö-
zelmúltból a pécsi egyetemi bibliotéka
vezetõje, Tóth Tibor.

A Bevezetés is sejteti, a történeti átte-
kintés ezt megerõsíti, az adattár életrajzai
és frappáns tárgymutatója pedig nyilván-
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valóvá teszik, hogy a statisztika az idõk
folyamán igen-igen sokágú kutatási terü-
letté terebélyesedett, rengeteg érintkezési
pontja van gyakorlatilag minden stú-
diummal. Más szavakkal: az interdiszcip-
lináris tudományok közé sorolható. Mi-
nekutána a könyvtári tevékenység, illetve
a könyvtár- és információtudomány szin-
tén interdiszciplináris jellegû, érezhetjük,
tudatosíthatjuk a rokonságot. Talán felté-
telezhetõ, hogy a szakmai hozzáértésen
és az ügy iránti elkötelezettségen túl ez
az érzelmi többlet is ott munkált a szak-
könyvtár munkatársainak odaadó lelke-
sedésében.

A kötet belsõ harmóniája elsõsorban
annak köszönhetõ, hogy a szerkesztõk ha-
tározott, alaposan végiggondolt koncep-
ciót dolgoztak ki, és ebbõl következõen az
életrajzok szerzõi egységes elveket kö-
vethettek. A fõ törekvés a pontosság és 
a hitelesség volt; ha kellett és lehetett, a
szakirodalomban és más lexikonokban
elõforduló hiányos és téves adatokat ki-
egészítették vagy kiigazították. Fõként az
elsõdleges források kézbevételével, pél-
dául gyakran egyházi anyakönyveket és
temetõi nyilvántartásokat néztek át.

Könyvtári kiadványról lévén szó és
szakmai folyóiratban ismertetjük, ezért
okvetlenül ki kell térni a lexikon szócik-
keinek bibliográfiai apparátusára. A szer-
kesztõk és a szerzõk e téren is gondosan,
következetesen jártak el. Mindegyik cím-
jegyzék két, világosan elkülönülõ részbõl
áll: elõbb a fõbb mûveket sorolják fel, az-
tán az illetõre vonatkozó irodalomra utal-
nak. Mindkettõ válogatás, különösen
igaz ez a saját mûvekre: könyvekre, fo-
lyóiratcikkekre, bár olykor kéziratokat is
fel kellett venni. Az „Irodalom” mennyi-
ségileg jóval kevesebb, nem egyszer csak

Szinnyei József biobibliográfiájára vagy
még arra sem tudnak hivatkozni. A KSH
egykori munkatársainál a fellelhetõ sze-
mélyi iratokat, esetleg az egyéb levéltári
anyagot is feltüntetik. Elgondolkodtató,
hogy a bibliográfiai leírásokat nem a ha-
tályos szabvány szerint (vagy annak szel-
lemében) formálták meg, hanem a
Gyurgyák János-féle útmutató (Szerzõk
és szerkesztõk kézikönyve) nyomán. Va-
lószínûleg a kötet képanyagához lehetett
volna további portrékat találni; például
Mályusz Elemér budapesti és Szabó Ist-
ván debreceni történészrõl, és egészen
biztosan Teleki Pálról.

Úgy gondolom, teljesül majd a fõszer-
kesztõ reménye, amelyet a bevezetõjében
fogalmazott meg ilyenképpen: „kötetünk
méltó módon örökíti meg a magyar sta-
tisztikához és népességtudományhoz kö-
tõdõ jeles személyek életútját és munkás-
ságát.” Õ és munkatársai megnyugodhat-
nak, mert teljesítették a kevésbé ismert
statisztikus, Márki Hugó azon óhaját,
amelyet a könyv elejére helyeztek mottó-
ként: „A tudományok érdemes míve-
lõinek alakjait megrajzolni kötelesség…”
Országos szakkönyvtáraink egyike, a
KSH Könyvtár megtette kötelességét.
Vajha az iménti idézet minket, a magyar-
országi könyvtárügy részeseit is arra 
sarkallna, hogy valamiképpen, a most is-
mertetett kiadványhoz hasonló, azt min-
tának tekintõ összeállítással emlékez-
zünk a hazai könyvtárügy kiemelkedõ
személyiségeire. ■
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Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig.

Budapest, KSH Könyvtár. 807 o. (A statisztika
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„Hazánk legnagyobb energiaforrása a
szürkeállomány” – mondogatjuk nem ok
nélkül. A magyar emberek talpraesettsé-
ge, találékonysága, ötletgazdag alkotó-
készsége, egyszerûbben szólva tehetsége,
párosulva a megbízhatósággal, szorga-
lommal, kitartással, tanulékonysággal, a
megküzdési stratégiák sokféleségével,
már számtalan alkalommal keltett or-
szág- és világszerte méltán megérdemelt
figyelmet. 

„Kis nemzetek egyetlen esélye a minõ-
ség!” – írta Klebelsberg csaknem egy év-
százada, s megállapításának igazsága,
aktualitása mit sem veszített erejébõl.
Hogyan bánunk meglévõ tehetségeink-
kel, ha a PISA 2012-es jelentése szerint a
legjobban teljesítõk aránya is romlott
2009 és 2012 között?

Idõben felismerjük, megfelelõen tá-
mogatjuk a kivételes teljesítményeket
felmutató diákjainkat, gyerekeinket, uno-
káinkat? Kapnak-e elegendõ figyelmet,
bátorítást, reményt, önbizalmat, motivá-
ciós bázist a még jobb eredmények eléré-
séhez? Tudunk-e a Pygmalion-effektus
mûködésérõl? 

Ismerjük-e, alkalmazzuk-e a jobb és
bal agyféltekék összekapcsolódását,
együttmûködését segítõ, a mûvészi
(ének, zene, rajzolás, festés, testmozgás),
valamint a racionális, verbális funkciók
egymásra hatásának, a kölcsönös serken-

tést eredményezõ akcióknak, módszerek-
nek a sokféleségét?

Kikerülhetetlen feladatot jelent ebben
a kérdéskörben, ha a hagyományos tehet-
ség (átlag feletti, kiemelkedõ teljesít-
mény) fogalmát kiegészítve figyelmet
fordítunk az átlagosnál alacsonyabban is-
kolázott, hátrányos helyzetû (mások mel-
lett bizonyos roma/cigány) szülõk gyen-
gébben teljesítõ gyerekeire és bennük is
meg kívánjuk látni a bizonyára meglévõ,
jól fejleszthetõ egyedi adottságot, tehet-
séget.

A fenti kérdéskörök megvitatására
szervez konferenciát 2015. április 11-én
(szombaton), Debrecenben, a Debreceni
Egyetem Gyermeknevelési és Felnõtt-
képzési Kara, valamint Neveléstudomá-
nyi Doktori Iskolája, a városban mûködõ
Kodály Zoltán Zenemûvészeti Szakkö-
zépiskola, továbbá a Magyar Olvasástár-
saság. Konferenciánk a kutatás és a gya-
korlat termékeny párbeszédét helyezi a
középpontba. Ennek megfelelõen a nyitó
plenáris ülésen, a „lélekpendítõ” énekelt
versek után, fõként elméleti jellegû elõ-
adások lesznek, (Balogh László, Hámori
József, Bagdy Emõke, Fülöp Márta,
Duffek Mihály), majd a délután jelentõs
részét a jó, a kiemelten fontos gyakorlati
(iskolai, könyvtári) példák bemutatásá-
val, megvitatásával töltjük. Ide várjuk a
téma iránt érdeklõdõ, illetve ezzel inten-
zíven foglalkozó kutatók, pedagógusok
és könyvtáros(tanárok) jelentkezését. 

Négy szekció párhuzamos mûködését
tervezzük 13.30 és 15.30 óra között. 
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Tu d j o n  r ó l a
Felhívás
Tehetség – zene – olvasás, Debrecen, 2015. április 11.

„A kreatív tehetség nemcsak az egyéni élet, hanem 
az egész társadalom, sõt az egész evolúció mozgatója is.”

(Csíkszentmihályi Mihály)



1.) Pedagógus- és könyvtárosképzés, a
pedagógus és a könyvtáros személyisége,

2.) Óvodáskor és alsó tagozat, 
3.) Felsõ tagozat, 
4.) Középiskolások. 
A záró plenáris ülésen összegezzük a

szekciók munkáját, majd 20 perces át-
hangoló, lélekemelõ, örömteli zenei él-
ménnyel köszönünk el egymástól.

Konferenciánk tervezett tematikus
csomópontjai (minden egyes témánál
egyaránt fontos az elméleti, a kutatási és/
vagy a gyakorlati megközelítés):

a) A hazai tehetséggondozás aktuális
kérdései, a tehetségpontok erényei.

b) Tehetséggondozás a pedagógus- és
könyvtárosképzésben.

c) Az agykutató szempontjai.
d) Személyiség és tehetség.
e) Bartók és Kodály országában mit

tudunk, mit gondolunk az ének- és zene-
tanulás, valamint a tehetségfejlesztés
összefüggésérõl?

f) A tehetség felismerése, felkészít er-
re a pedagógus- és könyvtárosképzés?

g) A tehetség áldás és tehertétel –
egyéni bánásmód, egyéni feladatok,
egyén és csoport viszonya a kiemelkedõ-
en tehetségesek esetében.

h) Olvasásfejlesztés. A legfontosabb
fejlesztési módszerek hagyományos és
digitális eszközökkel iskolában és a
könyvtárban.

i) Zene és olvasás.
j) A tehetség és az olvasás fejlesztése

a hagyományos elitképzõ és az átlagos
intézményekben, valamint a „végeken”.

k) Speciális tehetség és/vagy általános
személyiségjegy.

l) Korcsoportok, eltérõ intézmények.
m) Tehetséges pedagógus az „átlagos”

tantestületben.

n) Kísérleti kezdeményezések.
o) Egyéb témák.

Az érdeklõdõk jelentkezését legké-
sõbb 2015. március 10-ei beérkezéssel
ugyancsak örömmel várjuk az alábbi cí-
men: kodalylibrary@gmail.com.

A részvétel kizárólag elõzetes jelent-
kezés és visszaigazolás után lehetséges!

Helyszín: 4032 Debrecen, Thomas
Mann u 49.

Konferenciánkat a Nemzeti Kulturális
Alap támogatja, ennek köszönhetõen
részvételi díjat senkitõl nem kérünk. ■

Móré Marianna 
a helyi szervezõbizottság elnöke, 

Debreceni Egyetem

Gombos Péter, Nagy Attila 
szervezõk
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Vivaldi elsõ, elveszett zenemûvére buk-
kanhatott rá egy német könyvtárban õr-
zött kéziratban Federico Maria Sardelli
karmester és zenetörténész.

A Vivaldi mûveivel való számos zenei
hasonlóság és a kézirat papírjának analí-
zise alapján mutatták ki, hogy a fiatal Vi-
valdi egy mûvét fedezték fel, amely 1700
és 1703 között születhetett. A dátum arra
utal, hogy ez lehet a mester elsõ, eddig
ismert zenemûve. Az olasz Antonio Vi-
valdi Intézet tudományos bizottsága egy-
hangúlag foglalt állást a darab eredetisé-
ge mellett. „Igen fontos felfedezés ez,
amely izgalomba hozza a zenei világot”
– hangsúlyozta a Vivaldi-katalógus frissí-
tésével is megbízott Sardelli a BBC-nek
adott interjújában.

A barokk szerzõ fiatalságáról nagyon
keveset tudnak a kutatók azon kívül,
hogy papnak tanult, és a zenével apja,
Giovan Battista, a híres hegedûmûvész
ismertette meg. Sardelli szerint a most
felfedezett mû kulcsfontosságú Vivaldi
korai éveinek és zenei képzésének meg-
értésében.

„Észrevettem ezt a kéziratot, mert fel-
fedeztem rajta Vivaldi kottái egyik máso-
lójának a kézírását. Ezután felvettem a
kapcsolatot Michael Talbot világhírû Vi-
valdi-kutatóval, a Liverpooli Egyetem
munkatársával, aki azonnal felismerte,
hogy a zeneszerzõ eredeti mûvérõl van
szó, és segített a datálásban” – magyaráz-
ta Sardelli. ■

Forrás: vjm.hu
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Elveszett zenemûre bukkantak a könyvtárban

Milliókat érõ kincsre bukkant 
a könyvtáros

A Magna Carta egy ritka példányára talál-
tak rá az angliai Kent megyei önkormány-
zat archívumában: a brit történelem egyik
legjelentõsebb dokumentumának ez a ki-
adása 1300 körül látott napvilágot.

A dokumentum tartalmazza az erdõk-
rõl szóló kiváltságlevelet is, mely csak az
Oxfordi Egyetem tulajdonában lévõ Mag-
na Cartában lelhetõ fel a világon. Földnél-
küli János (1167–1216) angol király az
akkori Canterbury érsek által megfogal-
mazott Magna Cartát 1215. június 15-én 
bocsátotta ki, hogy jogaik írásba foglalá-
sával békét kössön a súlyos adóterheik és
a királyi önkény miatt lázadozó fõurakkal. 

A kenti Maidstone archívumában lévõ
példány ugyan súlyosan sérült és mintegy
egyharmada hiányzik, ám szakértõk en-
nek ellenére értékét legalább tízmillió
fontra becsülik – olvasható a The
Independent brit napilap honlapján. A rit-
ka dokumentumra, amely Sandwich váro-
sának példánya, Mark Bateson könyvtá-
ros talált rá december végén az archívum-
ban, alig két hónappal az elõtt, hogy a lon-
doni British Library-ben együtt állították
ki a nyolcszáz éves Magna Carta négy
fennmaradt eredeti példányát.

A világon a Magna Carta huszonnégy
fennmaradt példánya volt ismert eddig.
A dokumentumot a parlamentáris demok-
rácia irányába tett egyik elsõ lépésként
tartja számon a történetírás.

Forrás: kulturpart.hu



Minden bölcsészhallgató számára isme-
rõs az élmény, hogy nyitás elõtt többed-
magával toporog a könyvtár elõtt, csak
azért, hogy az egy példányban létezõ kö-
telezõ olvasmányt õ kaparinthassa meg.
Ami már lassan a múlté: a Moderinst
Journal Project (http://modjourn.org)
oldalán nagyon sok régi folyóiratot la-
pozgathatunk.

Az oldal inspirációs forrásként Virgi-
nia Woolf egyik észrevételére hivatkozik,
aki szerint „1910 decemberében vagy
akörül, az emberi természet megválto-
zott”. Amin azt értette, hogy a moderniz-
mus megszületése VII. Edward király
uralkodása végén és V. György király
uralkodása elején történhetett meg.
A Modernist Journal Project, amely a
Brown University és a University of Tul-
sa közös vállalkozása, a kutatók és az
egyetemisták számára kíván forrásként

szolgálni. Elsõsorban az angolszász iro-
dalmi kiadványokon keresztül mutatja
be, hogy mit is jelentett ez a váltás az
1890 és 1922 közötti idõszakban.

Azért jelölik meg ezt határként, mivel
nagyon sok helyen az 1922-es évet neve-
zik meg, mint a modernizmus kezdetét:
ekkor jelent meg James Joyce Ulyssese,
Virginia Woolf Jacob szobája címû re-
génye és T. S. Eliot Átokföldje címû
verse. A projekt keretében online is hoz-
záférhetõvé tették az ebben az idõszak-
ban megjelenõ, fõképp mûvészeti/irodal-
mi folyóiratokat, mivel ezek pontosan
tükrözik, milyen út vezetett ezeknek a
mûveknek a megszületéséhez. A folyó-
iratokból pedig már kikövetkeztethetõ,
hogy akkoriban miképp is gondolkodtak,
milyen világlátással rendelkeztek Nagy-
Britanniában, Amerikában és miképpen
változott meg az emberek természete. ■

Forrás: mandarchiv.hu
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Korai angol irodalmi magazinok online
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